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Vec: Program WinCITY Pokladňa verzia V.2019.1. 
 
Vážení zákazníci, 
 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Pokladňa verzia 2019.1. 
 
V programe nerobte uzávierku roka 2018 !   
 

1. Archivácia programu WinCITY Pokladňa 2018 

 Spustite program WinCITY Pokladňa 2018 a archivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu 
cez položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY Pokladňa 2019  verzia V.2019.1 

 Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte 
príslušnú CD mechaniku.  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Pokladňa 2019 potvrďte súbor preinst_pokl_1901.exe na 
inštalačnom CD. Pre systém Windows 7 a Windows Vista kliknite na súbor preinst_pokl_1901.exe 
pravým tlačidlom myši a dajte spustiť inštaláciu ako správca. Inštalačný program sa vás postupne 
spýta na cestu (neodporúčame ju meniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné 
údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho potom tlačidlom OK. 

 Po preinštalácii sa vytvorí na pracovnej ploche ikona programu WinCITY Pokladňa 2019. 
 
 Po preinštalácii sa všetky číselníky prenesú do pokladne 2019 z roku 2018 
 Po preinštalácii v číselníku Pokladne zaevidujte počiatočné stavy  evidovaných pokladní 
 

 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi 
vám poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET   s 
p.  Zuzanou Zúbrikovou  na tel. č. : 02/60 421 272 v čase od 8:00 do 15:00 hod.  alebo s pani Ing. 
Ľubicou Vitkovou v čase od 13:00 do 15:00 hod. na tel. č. : 02/65 459 253, email: vitkova@topset.sk . 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Pokladňa 2019.1 bola testovaná dvomi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 16.161.8039, vírusová databáza 4791/15277 
2.) ESETOnline Scanner – deň vydania 2.1.2018 
3.) Kaspersky Internet Security, verzia 18.0.0.405 (f), vírusová databáza zo dňa 1.1.2018 
 
 
 
    

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

         S pozdravom 
Ing. Ľubica Vitková 

programátor, technická podpora 
  


